
Fakta: Forhandlingerne om lærernes arbejdstid på det statslige område 

Forhandlinger om en ny overenskomst er brudt sammen. Det gælder også forhandlingerne om 
en ny arbejdstidsaftale.   

Uddannelsesforbundet forhandler sammen med Danmarks Lærerforening, Frie Skolers 
Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening i Lærernes Centralorganisation 
arbejdstidsreglerne for alle ansatte lærere i staten. I Uddannelsesforbundet vedrører det 
lærerne på EUD, AMU, VUC, produktionsskoler og en række mindre skoleformer. Nedenfor ser 
du en kort gennemgang af, hvad der er spillet ud med i forhandlingerne. 

Målet for forhandlingerne er, at lærerne igen bliver omfattet af en aftale om arbejdstid og ikke 
som nu af regler fra et ensidigt lovindgreb.  

Lærerne skal have arbejdstidsregler som alle andre 

Lærernes Centralorganisation har lagt en række forslag på bordet, for at finde en holdbar 
erstatning for Lov 409, og som imødekommer statens ambition om en normalisering af 
lærernes arbejdstid.  

Det er meldt tydeligt ud på alle udspil, at alle elementer er til forhandling, og vores krav har 
ikke været ultimative. Alle delelementer kan tages ud og erstattes af noget andet. Men 
værdien af arbejdstidsreglerne skal være på højde med andre faggruppers arbejdstidsaftaler. 
Ligeledes har vi gjort opmærksom på, at hvis normalisering ikke er vejen, er vi åbne overfor 
andre muligheder eller bud på løsninger fra statens side. 

Eksempel 1:  

Det første udspil fra LC’s side tog udgangspunkt i de arbejdstidsregler, som sammenlignelige 
grupper har. Der blev foreslået en række forbedringer af lov 409. Bl.a. indeholder udspillet 
krav om en fast og forpligtende planlægning af arbejdstiden, varslingsregler for omlægning og 
dermed opstramning på opgørelsen af arbejdstiden. Dette forslag blev afvist. ( 

Eksempel 2:  

Arbejdsgiverne argumenterede for en større fleksibilitet ift. planlægning og opgørelse af 
arbejdstiden. Det imødekom LC med et andet konkret forslag med udgangspunkt i en 
kvartalsnorm og en mulighed for at variere efter skoleformens aktivitetsniveau over året. Også 
dette forslag blev afvist. 

 


